
 

คํานํา 

 

              รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในรอบไตรมาส เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เป็นการรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผน  
ปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนภูเขียวประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป็นการดําเนินการภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 

หลัก ดังนี ้

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนต้านทุจริต 
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

          รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต ประจําปี รอบไตรมาส เพ่ือให้ ทราบถึงการ

ดําเนินงานได้ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กําหนดไว้ หรือไม่ เพียงใด และให้สามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานด้านการ 

ป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดความสุจริตโปร่งใสอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม 

 

                                                                                         โรงเรียนภูเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําประงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบไตรมาส (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

 
 
 
ที่ 

 
 

กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา

ดำเนินการตาม
ไตรมาส 

 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

 
ผลการ

ดำเนินงาน 

 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 

1 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมโรงเรียน

คุณธรรม 

1.เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน สร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กร
แห่งคุณธรรมโดยความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน 
พระองค์กรที่ทำงาน
ด้านคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนและมี
ความต่อเนื่อง 

1 เชิงปริมาณ 
1) ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรมโดยขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน 
และองค์กรที่ทำงานด้าน
คุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนและมี
ความต่อเนื่อง ร้อยละ 
90 ขึ้นไป 
 

/ /   1. ขั้นเตรียมการ  
1. เขียนโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ  
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
2. ขั้นดำเนินการ  
1. ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
2. ดำเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม 
 

5,000 บาท อยู่ระหวางการ
ดำเนินงาน 

  



 
 

  

 
 
ที่ 

 
 

กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา

ดำเนินการตาม
ไตรมาส 

 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

 
ผลการ

ดำเนินงาน 

 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 

  2. เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน ตระหนักรู้ 
เข้าใจและมี
กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล เสริมสร้าง
คุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดี สร้างความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดีและความ
ภูมิใจในการทำความดี 

2) ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน ตระหนักรู้ 
เข้าใจ และมี
กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่าง
เป็นธรรมชาติสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
และภูมิใจในการทำ
ความดี  ร้อยละ 90 ขึ้น
ไป 
 

    3. ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
 1. ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 
 2. ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
4. ประเมินผล
โครงการ 
1. สรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม เป็น
รูปเล่มรายงานและ
นำเสนอฝ่ายบริหาร    

    



 
 
ที่ 

 
 

กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา

ดำเนินการตาม
ไตรมาส 

 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

 
ผลการ

ดำเนินงาน 

 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 

   2 เชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนสร้าง
เครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม
โดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงาน และ
องค์กรที่ทำงานด้าน
คุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนและมี
ความต่อเนื่อง 
 

         

 

 

 

 



 
 
ที่ 

 
 

กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา

ดำเนินการตาม
ไตรมาส 

 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

 
ผลการ

ดำเนินงาน 

 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 

   2) ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน ตระหนักรู้ 
เข้าใจ และมี
กระบวนการคิดอย่าง
มีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่ว
ดีและภูมิใจในการทำ
ความดี 

         

 

 

 



 
 
ที่ 

 
 

กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา

ดำเนินการตาม
ไตรมาส 

 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

 
ผลการ

ดำเนินงาน 

 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 

2 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมโรงเรียน

ต้านทุจริต 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
ครู และนักเรียน ตระหนัก
รู้ เขา้ใจและมี
กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล เสริมสร้างคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดี สร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและ
ความภูมิใจในการทำความ
ดี 
2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและ 
นักเรียน ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต สามารถนำความรู้
เกี่ยวกับการต่อต้านและ 
ป้องกันการทุจริตไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

1. เชิงปริมาณ 
 1. ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน ตระหนักรู้ 
เข้าใจ และมี
กระบวนการคิดอย่าง
มีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่ว
ดีและภูมิใจในการทำ
ความดี ร้อยละ 90 
ขึ้นไป 
2. ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนตระหนัก
และเห็นความสำคัญ
ของการต่อต้านและ 

/ /   ขั้นเตรียมการ  
1. เขียนโครงการ 
2. ขออนุมัติ
โครงการ  
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
2. ขั้นดำเนินการ  
1. ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
2. ดำเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรม
โรงเรียนต้านทุจริต 

5,000 บาท อยู่ระหวางการ
ดำเนินงาน 

  



 
 
ที่ 

 
 

กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา

ดำเนินการตาม
ไตรมาส 

 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

 
ผลการ

ดำเนินงาน 

 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 

   
 

ป้องกันการทุจริต 
สามารถนำความรู้
เกี่ยวกับการต่อต้าน
และป้องกันการ
ทุจริตไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2. เชิงคุณภาพ 
1.ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน ตระหนักรู้ 
เข้าใจ และมี
กระบวนการคิดอย่าง
มีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติสร้าง 

    3. ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
1. ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 
2. ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
4. ประเมินผล
โครงการ 
1.สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม เป็นรูปเล่ม
รายงานและ
นำเสนอฝ่ายบริหาร    

    

 



 
 
ที่ 

 
 

กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา

ดำเนินการตาม
ไตรมาส 

 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

 
ผลการ

ดำเนินงาน 

 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 

   ความรู้สึกผิดชอบชั่ว
ดีและภูมิใจในการทำ
ความดี 
2. ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนตระหนัก
และเห็นความสำคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 
สามารถนำความรู้
เกี่ยวกับการต่อต้าน
และป้องกันการ
ทุจริตไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 

         

 

 



 
 
ที่ 

 
 

กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา

ดำเนินการตาม
ไตรมาส 

 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

 
ผลการ

ดำเนินงาน 

 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 

3 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมโรงเรียน

สุจริต 

1.เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน สร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กร
แห่งคุณธรรมโดยความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน 
พระองค์กรที่ทำงาน
ด้านคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนและมี
ความต่อเนื่อง 

1 เชิงปริมาณ 
1) ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรมโดยขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน 
และองค์กรที่ทำงานด้าน
คุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนและมี
ความต่อเนื่อง ร้อยละ 
90 ขึ้นไป 
 

/ /   1. ขั้นเตรียมการ  
1. เขียนโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ  
3. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
2. ขั้นดำเนินการ  
1. ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
2. ดำเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต 

5,000 บาท อยู่ระหวางการ
ดำเนินงาน 

  

 

 

 



 

 

 

 

 
 
ที่ 

 
 

กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา

ดำเนินการตาม
ไตรมาส 

 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

 
ผลการ

ดำเนินงาน 

 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 

  2. เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน ตระหนักรู้ 
เข้าใจและมี
กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล เสริมสร้าง
คุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดี สร้างความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดีและความ
ภูมิใจในการทำความดี 

2) ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน ตระหนักรู้ 
เข้าใจ และมี
กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่าง
เป็นธรรมชาติสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
และภูมิใจในการทำ
ความดี  ร้อยละ 90 ขึ้น
ไป 
 

    3. ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
1. ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 
2. ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
4. ประเมินผล
โครงการ 
1. สรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม เป็น
รูปเล่มรายงานและ
นำเสนอฝ่ายบริหาร    

    



 
 
ที่ 

 
 

กิจกรรม 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

เป้าหมาย 

 
ระยะเวลา

ดำเนินการตาม
ไตรมาส 

 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

 
ผลการ

ดำเนินงาน 

 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 

   2 เชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนสร้าง
เครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม
โดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงาน และ
องค์กรที่ทำงานด้าน
คุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนและมี
ความต่อเนื่อง 
 

         

 


